مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

*وحدة املعلومات؛ وحدة متخصصة بجمع وتحليل املعلومات من مختلف املصادر العربية واألجنبية ،و ّ
تقدم
خدماتها البحثية لشبكة من املستفيدين من خالل إصدار خرائط وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام
املتعلقة بالشأن السوري.
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البريد اإللكتروني info@OmranDirasat.org
تاريخ اإلصدار 12 :آذار /مارس 2019
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االغتياالت في مناطق املعارضة من تشرين الثاني  2018حتى كانون الثاني 2019

مُلخصُُتنفيذيُ ُ
 بلغت محاوالت االغتيال منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى كانون الثاني/يناير؛ 91محاولة ضمن املناطق التي تم
رصدها (ريف حلب ومحافظة إدلب) ،وقد انخفضت النسبة باملقارنة مع التقرير السابق (محاوالت االغتيال في مناطق
املعارضة) ( ،)1حيث بلغ مجموع تلك املحاوالت 159محاولة خالل فترة رصد ملدة ثالثة أشهر.
 توضح عملية تحليل البيانات أن جميع عمليات االغتيال ّ
املنفذة في مناطق "درع الفرات" استهدفت الفصائل
العسكرية بواقع 15محاولة ،وأن  % 20من مجموع املحاوالت نجحت في تصفية الجهة املستهدفة.
ّ
تغيرت أدوات التنفيذ املستخدمة في االغتياالت التي نفذتها مجموعة "غرفة عمليات غضب الزيتون" في عفرين ،حيث

نفذت  12محاولة بطريقة العبوات الناسفة ،بينما كانت تنفذ محاولتها في وقت سابق عبر الطلق الناري (.)2
ً
 يشير تحليل البيانات الخاصة بمحافظة إدلب إلى أن الفصائل الجهادية هي األكثر استهدافا وعلى رأسها هيئة "تحرير
ّ
ً
الشام" ،في حين حلت الجهات املدنية في املرتبة الثانية ،تليهم في املرتبة الثالثة الفصائل ذات التوجه اإلسالمي ،وأخيرا
الفصائل "املعتدلة".
 توضح البيانات املرصودة في محافظة إدلب ،أن أكبر نسبة عمليات اغتيال حصلت في مناطق تقع تحت السيطرة
العسكرية لهيئة "تحرير الشام" ،بينما حلت مناطق سيطرة "الجبهة الوطنية للتحرير" في املرتبة الثانية ،في حين حل
حزب "اإلسالم التركستاني" في املرتبة الثالثة من حيث عمليات االغتيال املنفذة في مناطق سيطرته.
ُ
 تظهر عملية الرصد وتحليل البيانات في محافظة إدلب ،أنه من مجموع  60محاولة اغتيال ،فشلت  6محاوالت في
ّ
تصفية الجهة املستهدفة.
تحقيق هدفها ،بينما نجحت  54محاولة اغتيال في
ُ
 ن ّفذ في مناطق سيطرة هيئة "تحرير الشام" خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر  12محاولة اغتيال ،منها  4محاوالت
اغتيال لقياديين في الهيئة وجميعها ناجحة ،ثم انخفضت خالل شهر كانون األول/ديسمبر إلى  6محاوالت ،أما في
الشهر األول من عام  2019فقد ارتفعت إلى  23محاولة اغتيال.
ُ ّ
 بالنسبة ألدوات تنفيذ االغتياالت في محافظة إدلب :فقد نفذت النسبة األكبر من محاوالت االغتيال عبر الطلق
ً
ّ
الناري ،في حين حلت العبوة الناسفة ثانيا ،في حين وجدت محاوالت اغتيال بأدوات وطرق مختلفة كالطعن والخنق.

ُ

)(1محاوالت االغتيال في مناطق املعارضة خالل الفترة املمتدة من تموز حتى تشرين األول " 2018؛ تقرير خاص صادر عن وحدة املعلومات في مركز عمران للدراسات
االستراتيجية ،بتاريخ  30تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018متوافر على الرابط التاليhttps://bit.ly/2SIRWb1:
( )2مرجع سابق.
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مدخل
ّ
األمني في مناطق املعارضة (درع الفرات ،عفرين ،إدلب وما حولها) من أهم وأخطر العقبات والتحديات التي
يبقى امللف
تحاول القوى املسيطرة على تلك املناطق إيجاد حلول لها وآليات للتعاطي معها والحد منها ،حيث ترسم محاوالت االغتياالت
تلك العديد من إشارات االستفهام وتشير دالالتها إلى حجم تعقيد امللف األمني في تلك املناطق ،خاصة مع تعدد األسباب
ّ
حركية امللف األمني في تلك املناطق توضح مؤشرات
والدوافع (سياسية ،جنائية) والجهات التي تقف خلفها .باملقابل فإن
الهشاشة في مسألتي االستقرار ومستقبل تلك املناطق .وعليه قامت وحدة املعلومات في مركز عمران للدراسات
االستراتيجية بتصميم نموذج رصد لتلك املؤشرات ( ،) 3وقد تم تفريغ نتائجه ضمن هذا التقرير الذي يبين توزع
عمليات االغتياالت في مناطق سيطرة املعارضة ضمن محافظة إدلب ،ومناطق ريف حلب (عفرين" ،درع الفرات")
منذ شهرتشرين الثاني/نوفمبروحتى نهاية شهر كانون الثاني /يناير عام  .2019ومن ثم تصنيف تلك النتائج وفق عدة
م ّ
مستويات توضح ّ
ماهية االغتياالت املنفذة في تلك املناطق ومالمحها العامة بحسب جغرافية تنفيذ االغتيال والجهات
التي تقف وراءه ،مقابل األطراف املستهدفة في عمليات االغتياالت وأدوات التنفيذ املستخدمة ،إضافة إلى النتائج
النهائية لتلك العمليات في تحقيق أهدافها (فشل أو نجاح).

املؤشرُالعامُللشمالُالسوري(:هشاشةُُأمنيُةُوأدواتُُمتلفة)ُ
بلغت محاوالت االغتيال منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى كانون الثاني/يناير؛ 91محاولة ضمن املناطق التي تم رصدها
(ريف حلب ومحافظة إدلب) ،وقد انخفضت النسبة باملقارنة مع التقرير السابق (محاوالت االغتيال في مناطق املعارضة)
( ،)4حيث بلغ مجموع تلك املحاوالت 159محاولة خالل فترة رصد ملدة ثالثة أشهر ،بينما تشير األرقام في هذا التقرير إلى
وجود  16محاولة في منطقة عفرين وما حولها ،و15محاولة في مناطق درع الفرات ،إضافة إلى  60محاولة في باقي املناطق
(إدلب وما حولها).

( )3فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي )1 :نقاط الرصد الخاصة لوحدة املعلومات في الشمال السوري )2 .التقرير األمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة
ُ
امل ّ
عرفات الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية ،هيئة تحرير الشام ،حراس
"إحسان اإلغاثية" في الشمالي السوري)2 .
ّ
الدين وغيرها) )3 .املُ ّ
عرفات واملواقع الرسمية للوكاالت ووسائل اإلعالم املحلية التي تقوم بتغطية األحداث في محافظة إدلب.
) (4مرجع سابق.
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درع الفرات
%16

عفرين
%18
محافظة إدلب
%66

محافظة إدلب

درع الفرات

عفرين

الشكل رقم ( :)1النسبة املئوية لالغتياالت من شهرتموز وحتى أيلول ،بحسب املناطق

ُأمينُطفيف)
ُ:1مناطقُ"درعُالفرات"(ُ:حتسن ٌّ
تؤكد البيانات املرصودة في مناطق ريف حلب الشمالي (درع الفرات) ،أن تلك املناطق شهدت 15محاولة اغتيال ،بلغ
أقصاها في شهر كانون األول/ديسمبر بمجموع  6محاوالت ،حيث تعطي األرقام مؤشر لتحسن في ضبط الوضع األمني
ً
للمنطقة قياسا باألشهر السابقة ،وقد يرجع ذلك لتطور عمل املؤسسات في مناطق درع الفرات ("الجيش الوطني"
و"الشرطة الحرة") وازدياد خبرتها في التعامل مع ظروف املنطقة.
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الشكل رقم ( :)2توزع االغتياالت في منطقة درع الفرات ،بحسب األشهر
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ً
كما توضح عملية تحليل البيانات ،أن محاوالت االغتيال جميعها استهدفت الفصائل العسكرية ،وتشير البيانات أيضا إلى
أن  %80من مجموع املحاوالت نجحت في اغتيال الجهة املستهدفة ،بينما فشلت املحاوالت بنسبة  ،%20كما تبين من خالل
الرصد أن  8محاوالت قامت بتنفيذها خاليا ّ
محلية تحت مسمى غرفة عمليات "غضب الزيتون"( ،)5والتي يعتقد أنها تتبع
ُ
لوحدات حماية الشعب ( )YPGالتابعة لحزب االتحاد الديمقراطي( ،)PYDبينما بقيت  7حاالت مجهولة امل ّنفذ (الشكل  .)3أما
بالنسبة لوسائل تنفيذ االغتياالت فكان الطلق الناري يشكل نسبة  %80من حيث أدوات التنفيذ ،بينما بلغت  %20نسبة
تنفيذ املحاوالت عن طريق العبوات الناسفة (الشكل .)4
عبوة ناسفة
%20

غير معروف
%47

غضب الزيتون
%53
م
الشكل رقم ( :)3الجهة املنفذة ملحاوالت االغتياالت في منطقة درع الفرات

إطالق ناري
%80
الشكل رقم ( :)4أدوات تنفيذ محاوالت االغتياالت في منطقة درع الفرات

(ُ:تغُيُأدواتُاغاتتيال)
ُ:2منطقةُعفرين ُّ
توضح بيانات الرصد ملحاوالت االغتيال التي تم تنفيذها في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي؛ عدم وجود تحسن
عن األرقام الواردة في التقرير السابق؛ إذ نفذت غرفة عمليات "غضب الزيتون"  16محاولة اغتيال ،أدت في  10منها إلى
قتل الجهة املستهدفة ،بينما  6محاوالت كانت فاشلة في تصفية الجهة املستهدفة ،ولكن الالفت أن أداة التنفيذ التي
استخدمتها غرفة عمليات "غضب الزيتون" خالل فترة الرصد كانت مغايرة عن السابق ،حيث تم استخدام العبوات
ً
الناسفة في  %75من محاوالت االغتيال ،بينما شكل الطلق الناري ما نسبته  ،%25مستهدفا بجميع العمليات الفصائل
العسكرية ،باستثناء حالة واحدة استهدفت عنصر من "الشرطة الحرة")6(.

ً
( )5غرفة عمليات "غضب الزيتون" :وهي وفقا لتعريفها عن نفسها مجموعة من شباب وشابات عفرين ،ويعتقد بأنها تتبع للوحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب االتحاد
الديمقراطي يقومون باغتيال املقاتلين االتراك املتواجدين في املنطقة باإلضافة إلى املقاتلين املحليين املدعومون من تركيا وتدعي هذه املجموعة عبر صفحتها الرسمية
قيامها خالل فترة شهري حزيران واب بتنفيذ  26عملية قتلت من خالله  45مقاتل وجرحت 43؛ لالطالع والتعرف على هذه املجموعة انظر الرابط:
http://www.xzeytune.com
( )6بيان رسمي صادر عن غرفة عمليات "غصن الزيتون" يتبنى اغتيال عنصر الشرطة الحرة ،محمد الشيخ ،بطلق ناري في شهر كانون األول/ديسمبر  .2018للمزيد راجع
الرابط التاليhttps://bit.ly/2UlviT1 :
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الشكل رقم ( :)5توزع االغتياالت في عفرين ،بحسب األشهر

املؤشرُالعامُإلدلب(ُ:استهدافُاجلهادينيُواملُنفُذُجمهول)
بلغت االغتياالت في محافظة إدلب خالل فترة الرصد وإعداد هذا التقرير  60محاولة اغتيال ،ووصلت أقصاها في شهر
تشرين األول/أكتوبر ،حيث ُسجلت  24محاولة اغتيال ،بينما بلغت في كانون األول/ديسمبر  13محاولة ،وجاء شهر كانون
الثاني/يناير بـ  23محاولة.
الشهر

38%

40%

كانون الثاني

22%
كانون األول

تشرين الثاني

الشكل رقم ( :)6توزع محاوالت االغتياالت في محافظة إدلب ،بحسب األشهر

 بالنسبة لتوزع االغتياالت بحسب الجهات املستهدفة :يشير تحليل البيانات الخاصة بمحافظة إدلب إلى أن
ّ
ً
الفصائل الجهادية هي األكثر استهدافا بواقع 35محاولة اغتيال ،في حين حلت الجهات املدنية في املرتبة الثانية بواقع
ً
 20محاولة اغتيال ،تليهم في املرتبة الثالثة الفصائل اإلسالمية بـ 4محاوالت ،وأخيرا الفصائل "املعتدلة" بمحاولة
وحيدة ،كما يوضح الشكل رقم()7؛
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الجهة املستهدفة
الجهات املدنية
الفصائل اإلسالمية
الفصائل املعتدلة
الفصائل الجهادية
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الجهة املستهدفة

الشكل رقم ( :)7الجهات املستهدفة بعمليات االغتيال في محافظة إدلب.

 بالنسبة لتوزع االغتياالت بحسب مناطق السيطرة التي وقعت ضمنها :توضح البيانات أن  41محاولة اغتيال
حصلت في مناطق تقع تحت السيطرة العسكرية لهيئة "تحرير الشام" ،بينما وقعت  12محاولة اغتيال في مناطق
ً
سيطرة "الجبهة الوطنية للتحرير" ،أما ثالثا فقد حل حزب "اإلسالم التركستاني" الذي تمت  7محاوالت اغتيال في
مناطق سيطرته ،كما يوضح الشكل رقم)7( :
مناطق السيطرة
12%

20%

68%

هيئة تحرير الشام

الجبهة الوطنية للتحرير

حزب اإلسالم التركستاني

الشكل رقم ( :)8توزع االغتياالت بحسب مناطق السيطرة التي وقعت ضمنها
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االغتياالت في مناطق املعارضة من تشرين الثاني  2018حتى كانون الثاني 2019

ّ
ُ ّ
 بالنسبة ألدوات تنفيذ االغتياالت :فقد نفذت  40محاولة اغتيال عبر الطلق الناري ،في حين حلت العبوة الناسفة
ً
ثانيا بواقع  18محاولة ،كما وجدت محاولتي اغتيال لكل من الطعن والخنق ،كما يوضح الشكل رقم(.)8
أداة التنفيذ
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الشكل ( :)9توزع محاوالت االغتياالت بحسب أداة التنفيذ ،في محافظة إدلب

 بالنسبة لنتائج محاوالت االغتيال من حيث النجاح والفشل :تفيد قراءة تحليل البيانات فيما يتعلق بمحافظة إدلب
أن  54محاولة اغتيال نجحت في تصفية الجهة املستهدفة ،بينما هناك  6محاوالت فشلت في ذلك.
ّ
 بالنسبة للجهة املنفذة لعمليات االغتيال :توضح البيانات الخاصة بإدلب أن محاولة واحدة نفذتها غرفة عمليات
"غضب الزيتون" وأخرى نفذتها هيئة "تحرير الشام" ،بينما بقيت  58محاولة مجهولة املنفذ.
ً
ختاما:
تشير قراءة نتائج تحليل البيانات إلى استمرار حالة الهشاشة وعدم االستقرار األمني وتعثر القوى الفاعلة (محلية
م ّ
وإقليمية) في تطوير أدوات وآليات ضبط الوضع األمني والحد من هذه العمليات ،مقابل تطوير الجهات املنفذة لتلك
ّ
األمني .وعلى الرغم من تفاوت مؤشرات االستقراراألمني
االغتياالت أدواتها وطرقها بما يتناسب مع كل منطقة وظرفها
من منطقة إلى أخرى وتصدرالفصائل الجهادية وعلى رأسها هيئة "تحريرالشام" كهدف رئيس ي للنسبة األكبرمن تلك
االغتياالت؛ إال أن الظرف األمني العام اليزال مينذرباستمرارتلك العمليات في املدى املنظور بالنسبة ملختلف األطراف
ويعطي مؤشرات غيرمستقرة حول مسألتي التعافي املبكرومتطلبات االستقرار في مختلف املناطق.
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